
MERILA ECSTS VIST 200226 
 

Na podlagi Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, ki jih je sprejel svet 
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu dne 24. 10. 2019 (Uradni list RS, št. 
67/19), je Senat Visoke šole za storitve na svoji 58. seji dne 26. 2. 2020 sprejel naslednja 

 
MERILA 

za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS IN 
vrednotenje obremenjenosti študentov 

 
1. člen 

(sestavine Meril) 
Sestavni del teh Meril so navedena Merila za kreditno  vrednotenje študijskih programov po 
ECTS Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, ta Merila pa dodatno opredeljujejo 
podrobnosti in operacionalizacijo 
 

2. člen 
(odgovornost) 

Za uveljavljanje ECTS in usklajevanje s tem povezanih nalog je odgovoren dekan, ki del lahko 
za to pooblasti prodekana za študijske zadeve, odločitve v zvezi s spremembami pa sprejema 
na predlog dekana, komisije za kakovost, Študijske komisije ali Komisije za podiplomski študij 
pa sprejema senat.  
 

3. člen 
(določanje ECTS in priznavanja) 

Število kreditnih točk za nove predmete ali spremenjene predmete se določi na podlagi 
predvidenih kontaktnih ur in ocene obremenjenosti študentov z drugimi oblikami dela za 
doseganje predvidenih učnih izidov. 
 
Razporeditev števila ur celokupne obremenjenosti študenta po posameznih vrstah 
obremenitev se prilagodijo glede na naravo posameznega predmeta tako, da se dosegajo 
optimalni učni rezultati, kar se določi z učnimi načrti za posamezne predmete. 
 
 
Priznavanje števila kreditnih točk, ki jih študent pridobi na drugih visokošolskih zavodih oz. 
programih, poteka po postopku za priznavanje predmetov z uporabo pripadajočih obrazcev; 
o priznavanju kreditnih točk v programih 1. stopnje odloča Študijska komisija, za priznavanje 
kreditnih točk v programih 2. stopnje pa Komisija za podiplomski študij. 
 
Delež izbirnih enot programa oz. število kreditnih točk, ki si jih študent lahko pridobi v drugih 
študijskih programih se določi za vsak primer posebej, glede na študijski program oz. vsebine 
študijskega programa, v katerem pridobi te kreditne točke, in glede na študijski program, v 
katerega želi prenesti te kreditne točke. Postopek je enak kot v prejšnjem odstavku tega 
člena. 

 
4. člen 

(ugotavljanje dejanske obremenjenosti študentov glede na ECTS) 
Dejanska ustreznost števila ECTS za posamezni predmet in skladnost celokupne 

obremenjenosti študentov s številom ECTS za posamezni predmet se ugotavlja praviloma v 

okviru postopkov samoevalvacije skladno s Poslovnikom kakovosti na naslednje načine: 

- s pogovori s študenti, učitelji in drugimi delavci/sodelavci; 

- s študentskimi anketami; 

- z dnevniki o izvedbi predmetov; 



 

- z analizami ustreznosti študijskih programov (zlasti z vidika doseganja učnih izidov in 

ustreznosti kompetenc); 

- s pogovori in anketami delodajalcev 

in na druge relevantne načine. 

 

V postopke so vključeni pedagoški in strokovni delavci, pedagoško vodstvo oddelkov in VIST, 

študentje, diplomanti in delodajalci ter organi VIST, zlasti Komisija za kakovost, Študijska 

komisija, Komisija za podiplomski študij in Študentski svet, ki zbirajo in analizirajo podatke ter 

jih predložijo pedagoškemu vodji VIST, ki je odgovoren za nadaljnje ukrepanje ter seznanjanje 

vseh deležnikov z ukrepi in odločitvami. Študentski svet v teh procesih skrbi za ustrezno 

uveljavljanje interesov in vidikov študentov.  

 

 

Ta Merila začnejo veljati 15. 3. 2020 

 

 

Predsednik senata: 

 

prof. dr. Janko Žmitek 

 

 

 

 

Vrsta kopije: kontrolirana  nekontrolirana 

 


